
�WISHIIG10N, ,(I§ PIS) -- Nos--circulos marítimos opinamse que II a y,ez tenha exilo a Invasão
d
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_. rapa, �OS': allàdos .da 'I aFiea Latina serão II pri eira zona a ser aberta· ao se iço
.

' marítimo comercial em condições normais --
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Adiado o pronuncia ..

mento sobre a··
argentina'

Modevideu, 3 (A. :P.) - ,Os

(:irculos diplolJll'itíoos locais in�

fcmr;am, ser hem possiv,el qú� :S{�
ii.\. aclic.do {) pronunciamento dos
Clema.is paiz-es elo continente .c{lm.

""resp�ito a nova situação da Ar

gentma. .'

'+-$--�""""+-.-:+:-.-.-.-.

.
" .

.

0.-0.+=+:.:+�".-.:+:�.-=�+:.�+_.�.��:.®��H,(Vq,f(''f��,,�'''.+.$••:.'f'"';'�xxe.-.+.-••-+.-.-.:H'�••�."_+.-••@ xx e:H•• ";��••�.-.:"�H++tj.+·.(!' 0:4'�.�.•• +�.•+·...�,+:..§++�....�e Londres, 3 (A. P.) o..._ -Calcula
se que uma força de '2.500 apar;
relhos aliados efetuou pesados
Lombardeíos ontem contra _Al-e�
manha e a França. Durante. todo
o dia' de ontem os aviões alia

Belém, 3 (A. N.) - O Governo fego publico, as repartições pu- dos i1�O cessaram de Lombar..
do Estado baixou umla, portaria blicas do Estado ã partir do dia deíar a Alemanha E' a 'costa frau
determíuando que a titulo de 6'!do corrente, passarão a ter um cesa de invasão,
experíencia, para melhor efícíeu- unico horario que será das onze I S4'+��••���.(>.�4>-ç.�·.�-t••a
ria do funcionalismo e do tra- e meia ás desessete horas. Novo avanç9 �i\lJ selar
+-.-.-=-+-.-.-+-.-�-+ o �-�-�-�--,}-+-�-�-.-4- Har�a",Psko\f

W)(fJva A�n��. ;.,�t.·��='f'� 1!1,�I��i�t� ,1\'10Sdc�u'13 I(A. PJ!
- I�esp,a::'nu UI9U�I2!!LqT�U !F�_�lli",=-,e!;W cnos ivurgauos 'pea emrssora

desta capital anunciam, que o
São paulo, 3 (A. N.) - O ;JJil-1 �-�-•._-�-.-�-+-.-.-+ exercito russo contínua a fazer.

Estocolmo, 3 (A. 'P.) - O jor- terventor Federal Fernando Cos- mi !f" r� d II pressão para realizar 'l10VO avan-
nal social democrata 'de Helsín- ta enviou ao .Conselho Admí- � �-Inaill;il!ía�e DOS ço no setor Narva-Pskov, f\">kí, o maior 'orgão do partido nístratívo do Estado, o projeto imf.��EIi�"" d91 � � F tropas do General VIQ,gorov fi.
flnlandez, divulga que 'a Finla 11- d d 1

.

1" ��n�il!i'!'.I'� �@;l! �'ida�rll."
�

- 4.L o eoreto- el que (a nlOva Or- zeram novas brechas na.s ünhas
dia pretende apresentar ruma pro ganisação ao Instituto .de Pes- Londres, 3 (A. P.) - Os ata-

alemãs neste setor.
Posta de armísticica Rússia. ques da RAP. nas fabricas de

quízas Tecnocologíca tra!1sfor�· F f i�_._.-=+_+_+....:.:._:�_._.
. • . aviões na rança, tem por Í- �Illl!l'�emd� RmlR"Atl!' rr�r.l'1!!�mandõ em autarquia administra- nalidade em esmagar a índustría í'Wl�.lImnll�,ít!l\'l !j9i19g��, '" �ÍJ'!Ig"k'

Eniraram em Grina tívn. Constituirá patrímonío :,do de fabricação d'ê aparelhos e val' aliadas1 ;:::&U
.

Y· �
L. P. T; além. do terreno eedi-

rer a «(\\,lehnn:dcht)} dos ceus (de Q. G. Aliado, �3 (A.. P.) .�,IÀ
OS .

UgOSli3VOS fidos, atuais maquiiJJas re apare- preparaçB.fl para a invasão alia- gra'nde of.ensiva inlciad.l (ü""',il','
Londres, 3 (A. P.) ....:.: Noticias lhos numa aerea ,de- 240 mil me- da. As fabricas d� Albert, ata� feira pelos nazistas .foi cw.â::k:J

·ofkiais adiant.am que as forças tios quadràdos'd-e rerr1ê'l10, situa- cadas pela RAF. ficam localiza� pelas tropas aliadas ·às qurf'i'
'dos guerrilheiros yugoslavos en- do i3,Ó·' distrito 'ç1-e Butantan 'd:3 da;s a -eerca,'rte SOimilhas ao nol'- í:1flingiram pesadas perdAS iiO
traram em Grina na. Croacfa 'Pl'opiriedade da cidade Ur!1iVêl'- te de Pariz, pOUCD, distante 'da f:ümigo e mantiveram intact�
após encarniçada luta." sitaria. ddad-e de Amiens... as SU% posições. ;

Q. G. Aliado, Norte da iAfl'i-ca, +-.-�-+-.-+�•.,,_•.-+-+4·-.- .......-.---:-·.-.-.-.-. 00 .-.-.;.-.-�-.�+.:- ..-. 00 .-.-+-�-+-.--+;-+--+-., \f�<';'-.=-'+-�-.".-.-.�_-.�.

·3 (A. P.) - As·.tropas ntHte-mn�- N:)Va VorIi; 24 (A. ;P.).'- Toda 1 Clu.�garam a ilm impasse as relaçies entre ® Executiv@ e o C@neresso kky e Roasewlf. ;qlle até agonf
ri§Jnas não són::ente ,contrahq- a m1pr.eusa norte�amerJcana co- tinham sido Clmí.gos, venham it.. lançaram a t-ercelfa contra of,en� mentou, com grande destaqu�, �l1.a prova insofismavel ;do '�s- versarios inte�nos; ((,el� diz aos I que :emfim algu�m 'diss.e a iRoCl solnciOl:ar entre si d'S suas 'di-'
siva alemE 3,0 sul de Roma, CIO(". ,o 'conflito surgido entr,e lO presl- pInto de franca 1"evolta 'conura seus adversarIOS os plores no- sevelt que, ao falar ao Congreso vergencins politicds, res,ervando'
mo tambem :i'nicia�'am um esma" di:nte illoosevelt e o Con.gi.1es!':o. o Executivo". Adiantou que' a mes feios; mas 'C01110 agora o SO, as B1t1'ne_iras impropriàs f) :;2 ao st�rl!adür ,[3arldey a. candi-'
gador avanço abrindo- �caminhü cOmO cOllsequencia de ter 'o pr'e- I mafiar parte deste 'nada 'heb -es� Congresso resolv,eu deixar de .o mim genio .S&O üoisas que 1)5.0 datnra iiD posto de V Íce-presii-'
entre ,as linhas ,al-emãs por meio: sideníe vetado, de maneira ias- ) tadD de coisas cabe ao presiden- ser' capacho, o pr-esid,ente se en- devem ser úsadas'. rlcnh� peU Par\ido DemoaatiCD;
de arma branca. Os aIemã�s ha·

pera, um� lei de -impostas e ter te Roos'evelt, pOlis. 'assumiu :sem� fureoew>. EXPECTATIVA j,o raso de R(los,"\'{�lr candidatar....
viam se. lançado ,a luta (aos gri-

. respondido em termos igimlmen- pre com relação ao oramo L'eg-is- O j'Ol'nal «p.ost>>, que é 'par� \Vashington, 244 (A. P.)· S2 ao qlurt:) termo.
tos de ({heil,Hiitl'ir,->, mas a. ilie� te asperos ao Congresso.!O jor- lalivo do governo uma 'atitud:e tidário intransigente do presÍ- Os meios politicos aguardam. Reina geralmenh� a opinUo de
dida qu� se ,aproximav.a.rn; 'das nal <!Independente· Times»; que mudto pl'oxima ao ·despl�S(). :({O denh� Roosevelt, encareezu a ne- com interesse, o resultad-o' das que o sr. H;:>,nry Y,'ailac-e ;n§o se
linhas

-

aIiaaas éram ,(;om:plejta� O"eralmente·· def.end'e a 'causa ido . presidente igrlOl'OU ou repudiou ces:s'idad>e de ser;i-e:õolvida a pei1- divergei1cia� politicJS surgidas candidatará juntamente com .0'
mente varridós pelo ,:fO.g1O da Partido Democrata, diss,e que :1n- abertaménte os lid·eres 'do 's-eu denda entre o presidente 'e o entre o .pr'esidente Roosev�lt e: presidente Roos,::.nlt, ocupandn,
artilharia norte-americana. dubitavelmen.t,e o veto do pr'e.l I pr:oprio partido). Acrescentou Congresso, mas asseverou ,que o senador Bal'h::13y, 'e a qaçfO' neste 'caso, o .ref.erido.' p05t0 o

�_._._._:+._�_.�.._+�. sidente prei:ipitou a crise :nas re- que existem. duas "explicaçõ;Z:s «ainda acreditamos que o presi- do Congr.esso ao veto aposto senador Barkley
Iações entre o president,e �e o para a atitude 'do 'presidenM: dente fez bem em usar 'uma }in... pelo presidente a uma 1-e1 k1e BARKLEY RESIGNOU
COk1grcsso.�> Acr,t:scentou que- as uma é que ele !fÓ'i tão absnrvid-o

'

guagem vjgorosa para profligal' impostos. Barkley, eleito, ro,; \V!ashin:�t6n, 24 (A. P.) - a
acusações fçitas pelo presidente pelos assuntos. múndiais: que a miseráv'el conduta do Congl'f's- unanimidüde, ontem, líder: da sen.ador BarldE'Y, ao ,sair do 'SCl.'
ao Congresso, no :'famoso iVe- perdeu'o contat'fl ICClID 'a opinião so, com respeito a lei dos tribu- maioria do Senado, resignou",l1T lJo em que se l'-ealiz:Ju :a. wn,f��
to, brmn obviamente retiradas publka nacional; outra é 'que tos. Os republicanos e os ; de- seguida, como l11Rl1ifestal;ãoi) de renda do Puriida ncU1ocratir:0,
no telegranla que"o presidente embarcou numa campanha de- JTIoctatas reacionarios do sul uni protesto a carta enviada Ipelo'

.
anunciou que havia r�sigDado dO

Roosevelt 'enviou ao 'senador (Bar liberada para desacredit'ar ,0 Le- ram�se para t:ombater o mesmo prêsjde:1�e RO?S8V�It. Os drcu� I posto de .lider da maioria �d? S2�i
IÜêy, telegrama no qual !reconhe- gislativo, fazenda tal ação 'parte bomem: Franklin Roosevelt·i. O los politIcaS rllzem qUe. a', r-ev()l� nrado. AfuTna-s·e que o pn'slden
ce quão essencial é (a colabord- da sua campanha pelá :qu.arta «World Telegram;) disse qu':! a ta do Cangress{) fez aumentar (,0 te tentará faz'eI' com que o senaJ
cão entre o Ex>e,:;utivo'fc o Legis- reeleição». .

situacão é <'O dimax duma crise prestigio grmigeactél pelo sena- dor retír>e a sua: demissãD. Sa.;
iativo. O mesmo jornal di§s� am O orgão .(I[)�servador �«Journal c·onstítucional,·· D resultado. de. 401' Barldey falando-se, até de he-se que Barkley ,insiste em'

da que o veto �do pl'eSiclente Roo Df Commervel> disse !que ((ças re� uma série de usurpações das fun uma possível nomeação deste se- abandonar o seu posto, que ocu·

sevelt repudia" o seu propriP lações e'lú.'e o :EX!BCuttvo �e o (Cion ções e dos poderes do L'egis': nador para candidato as eleiçôes
.

pou durante os sete
. ultimot:;

2assndo, acrescentando que 'não gresso ,chegaram á üm. !impass'e. laüvo pelo Executivo e dum presidenciais que se aproximam, anós, o que indica' a 'gI\lVidap.e
se justificava nem 'no ·tom: tr2m; A presenfe ,crise é, 'em si m-esma, despl18sD pwlongad-o e preconoe- ent1'€ os eL�nHmtos qu� s30pã'2m do rompimento com ,ge2sevdt,

Marc.!unl sem inter-· na substancia e que:o. Cóngr-esso, o mais fort'e argum:ento 'que se bielo do presidente pelas o!pi- a uma Quartel re-eleição elo pre- em consequencia do veto! presi�

rup�:ã!(J contra a �i�:��. a obrigação' �le (�esap�,� ���e�:v�:rh:��;Pl���:n���e .�: ����es���r:s�:�a��:�O����;!ida(�� Si���!:�s circulas dizem' que os ��nc�=:1a�O��;a d��10�����g�st��t.
fllrOna

". ....

O d',:New York, 1'�I�ralc1 '��rjbu- CasUbrBorapnacaa'nqaUs ,:,e1e5a,Õ���!"dtet�Oad Coong�eJsOSt·IOr;:l·aI A1I1erl'ca" Iqu�' e- ad�aOsl1tteeCl�:lo1::�a1�OoSp,�dOtuSl(1_Id,oaiSdeUI:lt�1l:�S rl.'-a"Ul\1ElO_l�q�l.i �'elI�!,�il��7d[r[\1!1'eJ�oJl:f\;lc:,:IF
ne:) Ilise que.·a ,( lverge!lcLa. Isn- veln , r 'Ç ,s"-'l

. <"'s a n' - ,... ' '

-- -' H"" '';; I· a • '-'f t '.. .:: ·c",· n re'c_cg·\;. vi n.:"J ._Ue! '

.. ",.

Lonures, 3 (A. P.) - ,'Filas de d 'd d
- ..

l' 'd t IR lt" I t f d l' d
�

d
.

ttl'e o presidente Ro.oS'ev'elt :e '.) a a um a e ,naclona ,'Justamen- contra 'o presI en -e .'ovseve} C arecer a a emas era e re a- o ::'ena o, o qUe velU aum�!1,ar
hlln.ba.rdeiros aliados que· pate- t' I

,. '. . ,

I B 11
-

t C � C t" I .

-

Oongresso, ('é d-entasiaào pw- te '110 momen o em: qlN� �e a e escreve que o Senfl( Oi' ar i: -ey, ÇOE'3 >cu re o ongreSC_;J e a :1:,:a o pres l:.tlG C.O n1êS11l;G.
,cfl11 aos ll1orIidor-es da costa� 'são

I fundá para ser ;reparada. 'por mais 'necessária». O jornal «Dai- presto1l. Um ,l1óbre !Serviço a�1 BraD,ca e a apres,entaç.1o ou nfiO ACEITOU A HEELEIÇAO
(l:>, maiores já .observadas que

qualquer arrependimento de 'uI- Iy New.8.», qll:e ,é' forteme!nte an� seu paiz ao pedir qu,e'fosse des�. da candidatura do sr. RODS2V:;1t.' \Vashingto!!, 24 (A. p.) -!:--,t,l,'a""ssa'm S.:>ID interrupc.ão .0 ',.

d··
'

't d 'd 'd ·0 .

l' •

'o 1 E II• .._ � ,., tim3i h ora do 'IH'esidente'). ;TIis- tiwoseV>eltial1<D,·' lss,e que ,o pl"e- r€Sp'CI a o o veto 'c {) preSI 'ente. utros melaS po.\t!CQS, :el],tr'�- 8€Ua':.o1' "ar, ey , acei ....
canaL da Mancha, ·Iog::l depoi;s

. se que o ;discul'so ;"dri senad-or sidcnte Roos€velt é :cada ''leZ O (,S1.1n), que-�omo '{)1«Herald Tri ta11tto, sã:) de opinEi) que exis-' tou a sua .,reeleição como 'líder
do amanhecer .em direçã,o aIO

Barkley no Senado, 'ontem, '(foi mais grosseiro com: os s�us ad- bune), é l"epublícarJO, eSCreV>Bl� tem possibilidad�s d,e '.qu'3 Bal'- da maioría do $el1ado.
ccntinente, , .

@�" • .'#.�H':._+_':+••:'O:,,++:'o:+�O®·.��.'X.'§"'iJ:.·$�•.�:§+�l€t:4J.(500�.+.'*-.·.���.�:'u��'''�.4'•••.9.,,�ooil1''&'�>l>�{H'.�'I.ê''t)�W.�ê��_{·1'iil�'Ij·�®ê)".-••• ·.·.-.+·..• "-�+••+"t.�.0

IIIICIDI PlfUS

bas fora Itiradas
tio Vaticano

ser

No,os reforços de iro ..

pas aliadas ovo

s. S .. o Papa desvia a

3ineaça sobre Ronla

voJtou a
atacada

Q. G, Aliado, .Sudoeste do IPa
cifico, 3 (A. 'P.) - Nossos aviões
de caça atacaram a avíação lini
miga perto de Roti no -Tímor.
FODam desembarcad os novos re

forços ele tropas aliadas nas

ilhas do Almirantado.
.-.-.""",,+-+-:.--:.-_�-.-�

r!" iNapoles, 3 (A. P.) - 'A radio
'do Vaticano está anunciando que
a cidade dó VaticmlO foi 'bom
.bardeada, citou uma .inlormação
publicada 'no «Observatore .R1of.
mano)' segundo a qua'l 6 bom
bas foram atiradas sobre o Va

.

ficanD, tendo Ií.cado morta uma

pessoa e ferida .outra,

víar a ameaça .de destruição 'que
p-esa sobre Roma.'

Londres 3 (A. P.) -'- A cidade
de fioma voltou a ser atacada na

ma 1M. de hoje por voltar das
6 horas pelas forças aéreas alia
das.

Gonfirmaase a propos..
ta de. paz

; Zurich, 3 (A. P.) -'Segundo o

correspondente Chíasso do «Nach
ríchten» o Papa ainda. se i,encon
tra em contato corn ambas as

partes beligerantes afim' dle eles-

. <?-+--.- ..:-._...�4-=:..-:.-.

.

Greve' gerai
Zurich, 3 (A. P.) - 'Anuncia

se que irrompeu uma greve ge
ral �'1as uzlnas de _Mijão.

os ale is ao' grito
I Hitler'"

m

de "8

ento ilustre Londl1eS, 3 (A. p.) -'.Informa
se oficialmente que aviõ;es bom
bardeiros da RAF. atacarmll' 0<1-

listas brasileirp; foi ,de.puta�llJ,' e

senador 'estadual até ;1930. -O
saimento do enterro'dar-se-á ho

i,e ás 17 horas .da i;;r'cja Santa

Efigenia para {) (üeminN:rio. do
Santissim:O Sacram:ento.

. Rio, 24 - O: ministro da Fa- consulta, o presidente 'do DASP
Z'e"nda. rüilsul.tou o DASP •. wbr.a anrO\ o' '..>I r

'.

_' '- ....
t-

'. u o paTeo�X' ua ..Jivisão ds
tem a .noite!is instalações 'in- se o aumento gl'l'al instituido pe Estudos, o qüal 'a5�im conclUi,
dustriais ao norte icre Páriz. .lo derreto-lei nO 5.976. da' «Parece a psta Divis[,D, pOftat1�.
Rofl!\lr·m9.0·� g'II'!2ilv� I'!Il"IIllllil'limica

10:"ll�43, atinge as gratiHcaçõ'es to, que as 'gratific:1çõej d� Ser-!
IIo.U " ti fieCIIUUi J:;\,<UIllfJl, � do�erviço Aer'éo -e d� Aéronau-' viço Aér20 e 'de AewD.autica Ic.S-1
São :P.a�lo 3 (Ai. lN.) --,- Um' tica previstas 110 Decreto-lei no' tão auJO'lFiticmnOÓ'F' J11a'oHdasí.

,...
f 411:;') 1 ô q ,12 Ad" .

... 1 L l -"-'- L'_,. .

� j ,

vespm'tino lo,cal no:ticia .que a . 0_ oe ,,-a-.. . uVlaa surgiu em .virtud� do upm'ó'1110 de v'en";

Secl1fitaria da Faz:enda remetBu1 no Ministério da Aéronuwi.ca, ela cimentos. Se {) �liiJistéli'Ü, dai
ao Ill1erv�ntor Federal uml anti�! virtude .de �S5 as !Vl.mtagens fer,:m 1 Aéronautica aciHl.r i:)xcess�vo 'Oi

pro.j.eto _ dê,' r.ef\JriÚa
da

.. cai�.a.:... ,p. ropo,rClonadas aos

.ven,dn.len,
tos

I am.ne1!10 (O,!lc.e�liU.,()�.
!Xl!

..,l��a �r�..4,"ECOl1{lffilca em Depal'tament,,) da dos ,postos, os quaIS, por sua: pOr a expedlç(iO .;de \�m,'a .l.iCfl
Caixa :$.conoltlÍca do :Estado. As':· vez, foram .ohjeto di?' aUlU811tn na ." que moàHiqu.c a :ltua;;:o,_ pmda'
sl.·m nl'lo sendo/nais transfo!'ma-' .. f:'Orma dO ..Ar,tigo 14, do Decrcto� I·com:o Decreto�1el �no 0.::)/6,. d<..'·
t;ln. :�R,�l�ttu:qmca.; I IN nO !H176. 'Em r�sposta a� l10-11�43»;' '" '.. '.
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t tadss, poderão ver a situação. satístetozla de nossa socteda-
de, não se tornando necesseno fazer qualquer consideração.

Senhores A(ioni$tas Entret�nto� a. Diretoria está ti vossa. disposição para
. .. "

.

08 esclareeímentos que julgarem necessaríns,
.... ,Em obedleneía aos preceitos legais, a Diretoria da

..

Fa,bl'Jca de Artefatos Textis "Artex" S. A. submete á vos- Blumenau, 28 de janeiro de 1944
Sá ap�('.ciação. as .contas de sua admlalstraeão•. durante· o

e�el'C1CIO social Iíndo em 31 de Dezembro de 1943. (a) T. B. ZADROZNY
pela Balanço e Contas de Lucros e Perdas, apresen· Diretor

-----�

','Artex" S. A. Pabrica de Àrtefatos Textls HArtex" M!
Convocação

Assembleia Geral Ordinarla
De conformidade com o artlgo 15, Capitulo V dos Es

tatutos da Fabrica de Artefatos 'I'extls "Artex" S. A. sãa
convocados os srs. Acionistas a comparecerem no eserí
torto desta Sociedade, sito à Rua Progresso DO. 150, nesta
Cidade de Blumenau, no dia 18 de Março de 1944 as qua
torze (14) horas para a Assembleia Geral Ordínaría que
obedecerá a seguinte.

·Ordem do Dia
1) Apresentação, discussão, aprovação do Baíanco o'

demais contas relativas ao ano social de 1943 e parecer do
Conselho Fiscal.

2) Eleição do Conselho Fiscal para o ano social de 1944,
3) Outros assuntos de interesse social.

Blumenau, 28 de janeiro de 1944
(a) T. B. ZAOROZNY - Diretor

Textis

680.219,20

..... , '

_,._.....

Balanço Geral Efetuado e Encerrado em

31 de Dezembro de 1943
A f i v o Passivo

35.224,20
154.243,40 189.467,60

Não Exigivel
Capital
Depreciações
Fundo Reserva (decr. 2627)
Reserva para prejuízos eventuaes
Reserva para construções
Reserva para casas operários
Reserva para aquisição de maquinas
Fundo p. Assfstencta Social
Lucroa Suspensos ,

Exígivel á <Surto e Longo
Contas Correntes
Credores por Titulos
Títulos Descontados
Salários a pagar
I. A. P. r,
Dividendos
Percentagens a Pagar

Contas de Compensação
Titulos em Cobrança
Caução da Díretoria

2.500.000100
475.000,00
126.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
t60.o00}00
20.000,00
43.704,00 3,544.704,00

Prazo

Imobilizado
Imoveis
Fabrica e terrenos 498.836,30
Casas operados e terrenos 171.005,90
Máquinas e Instalações

-,

Móveis e Utensílíos
Semoventea .e Veículos
Construções

Disponível
Caixa
Bancos

Realízavel a Curto e

Longo Prazo
Devedores por Titulos
Contas Correntes
Diversos Devedo1'.€s
Fabrioação
Almoxarifado
Sub. Comp. obrg. de Gerra
Oficina

.

..

...

Oonta De Compensação
Endossados
Cauções

993.818,90
40.832,50
6.399,70

613.723,40
443.514,50
21.768,40
14,038,40 2.134.095.80

"""

77.155,30
108.360,00
13.114,00
39.935,10
2.947,70

300.000,00
138.706,10

W!ZLJ2 ::z:st_-f WJ5

Sempre foi e continua a ser

eíhor

669.842,20
1.126.939,80

29.042,30
28.475,00

___!7.o59,oo 1.901.358,80

o I
508.530,00
30.000,00 538.530,00

. PE.LA PRES�NTE PORTARIA, fica terminantemente prol-
bido o logo de SNOOKER aos menores de dezoito (18) aDOS.

cindindo, os pr�pri�tarios de tais casas na sanção legal, no ca
so de desobediência á presente determinação.

Blumenau, 18 de Fevereiro de 1944.
OSCAR LElTÂO - Juiz de Menores.

9�=+�.=·n:"�I+=��·O-.�••�"'•••••e oe••�J+:.:.=••�t:..�.:.,�........�e

508.530,00
30.ooo,(}Q 538.530,00

Cr$ 4.763.452,2u I 4.'Í7h.452;2õ
gg 4

a Despesas Geraes
Comissões
Concerto de Máquinas
Seguros
Gastos 'de Veicules
Móveis e Uteasíüos
Semoventes e Veículos
frações
Depreciações
Fundo Reserva (deer, 2627)

a Reserva P. PrejUízos Eventuaes
a Reserva P. Casas Operarloa
a Reserva P. Aquisição de Máquinas
a. Fundo Assísteneía Social
a Percentagens a Pagar
a Lucros Suspenses
a Dtvíãandos "

322.825,10 de Fabricação
96.714,90 de Juros e Descontos
45.538,30 de Alugueis
2.073,00

, 13.087,40
3.226,90
"9.625,00

0,01
112.172,20
45.500,00
13.350,00

100.000,00
160.000,00
11.375,10

138.706,10
43.704,00

300.000,00
.1.417.901,011
""ª" w.'

1.398.824,71
16.486)30
2.590,00

Blumenau, 31 de Dezembro de 1943
(a) T. B. ZADI\OZNY - Diretor . (8) CA�LOS SOUTO - O. Livros

Demonstração e Aplicação da Conta "LUCROS E PERDAS"
em 31 de Dezembro de 1943

Débito Crêdijo

De ordem do Sr. Diretor do Expediente e Pessoal, da
Prefeitura Municipal de Blumenau, convido o Sr. Oscar Sehueí
der, a comparecer a portaria desta Repartição, afim de informar
onde se acha edificado a casa a que se refere em seu requeri
mento, protocolado sob o N; 1855.

Blumenau, 26 - 2 - 1944.
,

JOSE' . LEORA Encarregado da Portaria
e"_'_'_•••-:t>-:'o:+�+I':�_++.:+�')o:nie oe"_.:+�"_"H�"':�<f_�..::+:+:�(il

Pare.cer do. ·C.onselho Fiscal lço;e
contas apresentadas pela Diretoria, relativas ao 6xe�.

ii CiClO de 1943, tendo encontrado esses documentos na mats

� ., .

. perfeita ordem e regularidade.
Aos Senhores acionistas da Fabrica de Artefatos redis "ârtex' S.A. Assim sendo, são de parecer que devem ser aprova-

dos pelos sennorea aetonístas. .

Os abalxo assinados membros efetivos do Conselho Blumeneu, 28 de Janeiro de 1944
Fiscal da Fábrica de Artefatos Textis "Artex' S; A. estabe- (8) EDUARDO NEITZEL
Iecída nesta cidade de Blumeuau, á >rua Progresso. 150, (a) GUSTAVO �TAMM
declaram que examinaram os livros, carteira, caixa. balan- (a) ARTHUR RABE

'0�<§�-+'.-':.4'+-.o:+-fi.�.,,·."�••SO!)+�.�T.-.��.��••Ji:.'.ílI."'.$0 !!:�+:."".��""'.-":f'�.t:,,-.-••••-.(:1otõJ�.'••••�.+'.·�++"-.+-.....0.

. r::;=:;iEAi::E���,,;;ãOz7= "'��:';;;;�:�i;
& ..&a .�

-::J�;�ª!ff:�i��!f:�g�b: 1
Consultor!o modernamente instalado em caracter permanente

Inesta cidade á
Ana 15 de Novembro. 1393 • (defronte ao Hotel Crnzelro)

Operações nos Hospiia:$�
,

.

:::zma;ag;;;;;gmrrmi'2.!IUWHfA ii<IM�et*,* S!§!lMiI1ifPiii2*E 1f P4

1.41 t:% i ,01
&&&i4

.

l!!!!iIS

(a) CARLOS SOUTO - G. Livros(a) T. B. ZADROZNY - Diretor

Deposito à disposição
Deposito eopular .

C/Cts. com avíso de 30 dias
" " "" 60 dias
Idem idem 90 dias

.

.Idem
. idem 180 dias

e/eta. Prazo Fixo 6 mêses
Idem

.

idem 12 »

2 0/0
, 5 O/O
4 O/o
5 0/0

5 112 O/O
(} %

5 112 0/0
Ô O/O

Juizo de Direito da Comarca do BluIDonau
Edital da citaçáo de herdeiros, com

o prazo de 60 dias

I o doutor oscar Leitãc, Juiz de Direito da Csmarca de
Blnmenau, Estado de Santa Catarina, na torma da Ieí, etc•..

Faz saber, aos que o presente edital de euacao, com
o prazo de sessenta (60) díes virem, ou de � noticias tive
rem, que no cartórío de t: Oficio de Ortãos, desta Comar�
ce, se está processado o arrolamento dos bens deixados
por falecimento de Gustavo Oraeser, e tendo a Inventarí-

.......,. ." , � :ti:.............................................. ante, víuva Josefina Graeser, declaeado acharem se aua

................_.-�-._._...,...,,�,___,,- , ... ,..,_..,......,........ ......,....._.....................�
sentes) os herdeiros Gustavo Graeser e frena Schríttenlo-

.

A fO N S 'O, O D f B R E C H T eher, residentes em Curítíha, Estado de Paraná e o marí-
.. do desta últtma, Martin Schríttenlscher, atualmenfe na Alé-

Contador..Aiuário manha, em io�al' ignorado, cita � cha:ma'�s, para no prazo
Diplomado pêla Amjdeinia de Comercio do Rio de Janeiro. de sessenta (60) mas, contados da prtmeíre publicação

Com longa pratica proficional, deste, dízeram sobre as declarações da ínventaríante, lic8u-
rn

A c E

I.T.
A

-.
EScritas

..

AVUIs
..

as. Balanços fi lirl;Jiwisal,;ões Comerciais. do logo eirados para os demais termos de inventário e

m RUil 15,rd�al!r9.1io 146!_,=!�50 �- Nesta Cidade partilha, ate H�al sentençn, sob as penas da lei. E, para '� ..

1'\ ilD. -.
,mi

.
.
..

511_ ,-' .!. UdNIIII""",,-_ ma que chegue 80 seu conhecimento e de quem mais Interés-

,
== iS

Dr. R.ub.....n· .... Wallba"h
=== == 881' possa, mandou o presente edHf:tI, que sera afixado no

"" ;;:, .... Jo�ar de eosturne e
..pubHcad� na imp!'ens�, 'la forma da

..

I
CLlNICA MÉDICA leI. EBUl'umFredel'lC.?r.;: KdlhaFn, ei3�rlVãOd 6 e9,�e4re(vAl.. .1) O·

"
.

.

eosAcAo • PULMÃO _ ESTOMAGO _ PISADO _ INTESTINOS _ RINS enau,.<.:J e· eV81'elro te i "', SSUl8uO sear

.••.. , REUMATISMO _;. DIATERMIA - RAIOS ·X _ ELJITROCABDlOGR1Hli! Leitão. Juiz de Dird,!o; Certifico que està conforme () ori·

,Consulllll'io e Residencia· ginal, que nesta data, foi aí'lxado no l'Jgul.' do costume, do
,

. m �, RUA BOM RETHtO. 21 - PONB. 1258. que dou fé.
.

. ..'. .i}...._ ... COIlSUltas das S .iÍs 11 9 da:; 3 ás 5 horas Blumenau, em 25 de Fe ....ereirn de '1944.·

mr6l.�K�-,,_'.'lt�-.-�·.��i-t�§ft�0.0 !t.�.•_o.�=t�'l�:f:i:.i:O�of.:«�+,;f.e 18 eM o Escrivão· Frederico Kilían,

..

'1

Rua 15. de Novembro, 596
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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4, � .. 44
.... n leI !J ..... m íIIIIiU1I
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.i

8,15fts0-

360,

Hcdy Lamarr, Robert Young e Ruth Hussse-y no romance forte, Franco e real
.

lJ T' () ()
Ele amou uma.. ,despGsfJu outra, porem. .. a lembrança da primei-

.

.

".
."

,

.

ra

nunca.
o deixou! "Sol de outono" abordará a eterna historia dos

..'
.

chamados "HIDOl'eS imorais' ! '

No PlliOfillPGma -- FOX: .JORNAL,
Balcão: 2,00 112 e 1\1if.: 1,50

O O M I N G O -, ás 4,30 e 8,15
Leslíe Howard, Francis Sullivan e Ms.ry Morris no emoctcnanre filme

"M I· S T E R V"

JI2 e Mil.: 2,00
ás 2 horas

o L o R rA J E A N e DON A L O O' N O N N O R na hístorta musical

- -

Uma película feita especialmente para os amantes de emoções fortes e misterlcs,
magistralmente interpretada, . "Mister V", contem romance, Místeríos, ação

e amor .. - No Programa. FOX JORNAL
Platéa 3,00 1/2 e Militar 2,00 � Balcão 2,00 1/2 e Mil. 1,50

1\.' Noite - PóH, Numer, 4,00

Namoradinhos Da fuzarca
Um filme que é, ao mesmo tempo, uma delleíeaa comedia e uma estupenda

combinação de Ycante, dança e beleza".
No Programa: Continuação da série: "G-MEN·JUVENrS DO AR",

Platea: 2�oo 1/2 e Mil. 1,00 - Balcão 1,00
------�---�--.--�----

De ordem;d
..

o .�p�ei�o,To.r!: ,�bliCO, que n<: m.
e.• tCronic8. Esportiva I�de-sellll .Proc��=�s� "11�p-�ede março se. o",eeadam nas tescurarlas da sêd. e ínten- .

_
.

_ I
denotas distritâ!s .

os impos�os d€ lndustría e profiBsã� e Por motux»: de torça
.

.'
fi �'r )

" ,I==::
renovação de Iícença, relativos ao l' semestre e ano m- maior dei'Vamos de ublicar VENDE.SE um Tomo Me- pRECISA SE u� suo gerente lJüIllpramOS _._'L(J to! et:l e t�

teíro respectívamente,
. "C

'. E"' l"�' caníeo completo em perlet- nas Casas Pernambucanas. tricos '1Ç;,"f"Q 'IL'..> L)90 V. . ron1.ca spor 'lva o que
' ._vt ._, l 'C""_�V''-', '- V -... •

Os contribuintes, que não satisfazerem seus pagamen- ',.

i.-' te estado distancia entre as

pREC SA----, 01'1 h 'IU esta I. Ofe 'b�tos dentro do prazo acima, poderão faze-los nos meses de faremos amanna com am- pontas 1,50 ID. Preço 12,000.00 'I -�E �e o l!� nomem! "" i

_,C ,::_-;( I" .. ir
�<'

abril e maio, acrescidos da multa de 20010. Terminados os plà 'reportagem de todo o Tecelagem Kuenhrlch SíA. com cerl.a hsbilldade para a Comp. e J.11(1. \VallJer
prazos acima citados. serão extraídas certidões para a pais. 3vl f�zer encalxota���ios e �er'l Schmidt S/A. '

devida cobrança executiva.
.

,.

.

e •.•�"'.+�.•T.:t:.......+�..._++-.:.�s �-"""""_"""""'�""""'" ,,,,,,,,,,,",mm v�ços em ger�l uos depositos.]
.

Dlretoría da Fazenda de

BIU.1IDe.na U.
I' de março de �.'. .... 191 P d

Poga.se. ,bem: . I COMPRA SE Caminhão a

1914.
'. '.'

"

,

'

*' A r ,od I" er eu ....se Ca_sa \;lliY Síevert, rua Qum: oleo "Diesel", novo ou d4l
Alfredo Kaestner - Diretor. ti Pt. '"ap I iia j ze: 15 ..6. 5v I pouco uso em perfeito estado

� .

,.

i ., ..."....... .

. .

de Iuuclonamento. Lotação�-===-=__v..............._�

ii t PERDEU·SE uma carteira 0:('''-�-��*.'�'':?Ji.':''*:::-'{''��9..n,::l'+:�� :} - a 5 toneladas, Ofertas aDr. Orneilas Junior � A e.a�a que tem. tod�s GS : d.e estraugelro U'_14.474, s�. " Industrlas Salto Grande S/A.
Cirurgião � Dentista I artigíJS do mm.s bimm ; n.e v 4.4,43; secçao v 4.442, PRECISA SE Um oficial ����

, nfplomado pela Universidade de São Paulo � preÇO ao nuus alio � fi da o:rde� 774; �e�tenc;n: funileiro e um aprendiz. �
S

a

It,
·

CONSULTAS DlAIUAS.-das 8 ás n- rtiàS 14 ás li,30 - d�s lS.30 00 21 I ,.. r. '1:'" � te a Anynehse Kupíky. Pede Oíertss fi Rua São Paulo I °rV1P.Or UnOfRlilO4> Gd,NDE SOHTIMEihO tARA: se, a quem a ac�ar, entrega- n: lO, na íunelarla de Eval- U ... 'I U
. CO!o!SULTORIO �tTA BOM RETIRO. 14 - B L UM E NAU I . A L f A I A T E S +: la n��ta Redação. do HadHch. 3vl C I t"-.•.-+-_;_",-'+:�"-.s,,,,:t-.+.-.x"-._-+;,03.•.-+.-,,-.•.-jo.-.�. I _. ... ; �l'ahflca.se 3v1

�� ompaa O

-ce -... sr 'F __ ",....._......

Mende iodos os serviços de
Radies receptores

� P'!';J Serviços RaI)ilics a �ar!1nUrll)s

� ':-:"""...;."._,:,�",�.� �[� � O. >: I' .�1
�

,,1. (�,(1: �)" ( '.

e _JornaIS -- fIgurinOS.
.

TELEFONE. 1395 • '- L.

J��'.:��':' .. �
" .. "'�' :�:iG) ". �7j" aI'I���t::U��� ��:��b�U'OO, Secções �::o�a�:�; e val'sJo,_.= Rua 7��iJ� �����

.

' �d�mm'-!f1_dO nos ca-s?1l UG. fraqueza, �1 Peca a. S:taedele & Oia. Rua Ciu'los Gomes. 53 _ Telefone. 20
"","""",,"" "", ,,,"'a """"""�""""_""""""'_''''''�'_�"",",m,.,* ' .�

-

.

�- -
pau -.::;>:, l11.agl..:!za e fastl':)' p::;rqut'; em ..� ," ..

'

Caixa P(lsUd� 10 _ RIO DO SUL. 'J...w �:� 1lI �..R U r D 'n n 10 � � T"o;, R ,'fi)
. sua f6.t'lnula lm71'arn. sub3�J:ndas tais rli Fone, 1.872 4vI !ia a.. .!iLt J.11Jíj. Jli! Fi... � '\J � .;;;J

•

'.;,;,1' como. Vanadato ds sódio, .Li.Ci!:ina, GH- � ............. + ._ "'_"""" __= DENTISTA �I.PLOMADO
ci!rofcsiatos, pepsina, noz de cola, et<:.� '{:ij

1-�.
de ação pronta e �f;ç"z nos ca:es d<� !�4 ..... V Ii S A C O M MA I S DE 10 A I� O S DE P R ATI C A

.'. fraqu,ez:a e neu.�a.sü�nÚ'!s.· Van;;.dicl é �{� � i. U SERVIÇO RAPIDO E Glí.RANTIDO
�.

indicado pàra húnl!:n..s; .ir;.�.llhel'es� c�rü�n... t�'�
l,1f çe.s, sendo s;_,a fórnV.lla cO:jh�eida D,,;�lo3 �.j ,Uem dos radios General EJetl':ie �ceHamos toda CONSULTAS: Terça e Ouarta-fe!ra - Sexta !l Sah6ido
:f � grandes. médicos e <;3tá llce;:.d",do

-

T}(;]a ih e qualquer outra marcá para COHeN'r.) RU A 15 [J E N O V B roi B R O. 142I" J Sau\.le Públh::a.
...

r;'�
1 F.,c;!

�íÍf4����lIi�§t1:éç.at;�:i:�a�I?�������{�10:;:::r,�:,:J2�,::,:Z';:�,7;�}Ji
,._ ..._.__�_:..:_.._.,,"",,:+:_:+__� x .•_+_�+'_.__�_�.,_:.�.-'-�,_+

Empreza de Terras Jensen S, A.
I T U P o R A N·(3 A

Agrimensura
Carretos e Transportes
Despesas Gerais
Despesl1s da Usina elétrica:

Despesas Diversas
Salários'e Ordenados
COllse�vações e Concartos

�\.Fundo de DepreciaÇlão
"'fundo de Reeerva

9.239,70
19.027,10
4·.938.80

lrrX!.'\��d.....��

GARANTIMOS O SERVIÇO i

EWA.LDO Ko MUEI".LER '['
_

Rna l�UV8iilbIO, ����f�!e�!� �Sta, G�!Rlll�JI
. Massagista e Callista

Demonstração da Cont:a de Lucros e Perdas, .

em 31 de Dezemlwü de lfJ4a

DélJito

Extração de caUoa sem dõr.

Pnhas encravada

Seoreção do suôr.

Cornpra e Venda de MadeIras para todos 08 fins,
nUa 1 da Setemuro - BLUMENAU - Telefono, 1248

Crédi"o
Rendas Patrimoniais.
Rendas Eventuais
Juros e Descontas
'ferraaOB

.

lVi-ercadorias e materiais
Pro:IutiJs da 01bria

'c -

}' Produtos e Materiais da Oficina
R"ndas da Usina Elétrica:

Energia Elétrica
Serviços de Instalação
Aluguel de medidores
Rendas Diversas'

Pre�08 modicos - Serviço garantido
5.465.00 Atende· chamad@5 em
i8.013,óo fl:8Sa do Cliente
6,884,30

2�:i��:t� Residencia .. HOTEL PAULI
lO.943,30IB�Ei!!lDll ���m""",,�l'iiIi§tãleml���E_�m
5.472,80

82.114/10
'

6.542,3e
1.2<16,00 .

390.30 .. 60.893,20
as;a:;n;:a"�;:wsa�'
Cl". $., 141.838,70

lum

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Rio;128 (A. 'N.) I._ D. A.S.P:
..

· .respondenQo a' umaccnsulta' do
.'.

' ..... Departáni;ento �Admidsh;�iívo do
'... Estado- do Rio". .esctàreeeú que DS

filhos "adult<;jrínos' dóS servít'ores
.

públicos tem :d:ireItO rio salacío"
de família, desde que vivam sob a

guarda e aS ,expensas ,dos paes.. '

b projeto doRegulamento da Lei sôbre Lucros Extraordinários
. Rio:""': Segundo se ínfor- respectivamente presidentes A regulamentação do' novo No inicio da proxima sema-

2;� ma, já. estão quase ultima- da Confederação Nac, das imposto destinado a fome- na, jà deverá ser levado ao

S\;.> a.OS 08 trabalhos de elabo- Iudustriaa e' da Federação' CeI' maiores recursos ao conhecimento. do público as

;�.'; r�çã.o do.Projéto do Regu- das Associações Oomerciais Governo, para enfrentar a 'instruções defínítivas para

,.,) .Iaménto da -Lei Sobre os do Brasil, reunindo-se no atual situação de g�erm, e o pagamento das. taxas que
Lucros .l!ixtraordina'rios. gabinete do miznstro .Sou- longa e pormenorizada, de incidem sobre os lucros ex-

Desde õa=feira p.p., vêm za. Costa, onde, cqm os M- maneira a não trazer dúvi- cessivos.

os lideres das' classes eco- cnicos do MinistériQ,�da Fa- das ao"contribuinte, e se-
-'-------�_.__---

nomicas, sra.. Euvaldo Lodi zenda, estudam det'�lp.ada. gue, em linhas gerais, a do Atenção
e João Daudbde Oliveira, mente o referido Projeto. Imposto Sobre a Renda. Anunciem neste diario.

<0 +�••+: ��.�._•••·�++@x .0 .•.•�
qõ•••••: ex0 .!( !*:'o�..:�•• :••:t:•••+@x ® +.�••_.t:•• +�+.:+�..G

"'�.

_..,
: .

. .

.

.
.

, 'Tem Direíto ao 8alarioJamilia
.�.:'..

ELLINOER Bt elA.
Rua 15 de Novembro, 588 - fONE, 1201

Maio!" sOf'timento em:

Perfumarias, Especialidades farmaceuticas,
Drogas e Produtos Chimicos,

LABORATORIO DE AN/..Ue.&SES

Pelos
Trábalho

inistérios
Em nota dirigida ao dire

tor da Intendencla do ;Exer
cito, declarou o minIstro Eu
rico Dutra tornar exten�iva
a Escola de Intendência do
Exército e concessão dada
a Escola MHitar para matri
cuIa, independente de exame
intelectual, aos alunos das
Escolas Prepara tÓl'ias.

e:+:+�f:u:._"'+:+••:+:�-.:+-.�u'+�Gl

Zona

Rio, 25 - o ministro do
, Trabalho assinou importantE'!
Ato, dispondo sobre a estiva

�as embarcações, e cuja 1'e
. dação e a seguinte:

"De modo a conciliar os

·

interesses dos operários e das
· emprêsas de transportes com

(lS das. instituições estatu8Is
..... ou autarquica:s, resolveu Que

tal estüdo pode 8-31' feito pe.
. la Comissão

.

Permanente de

�egislação de
.

Tl'uba1ho, cu·

Jas
.

a.tribuições encerram a

elaboração dé projetos de
lei e a sugestão da

.. expedi·
ção de normes neceSSárias, a

.

fiel aplicação da legiBlaç�o
do Trabalho. São convidadl}s a compa-

_;".
� J :�llJ ij"l:, recerem nesta Junta de Alis·

_ O m.inistro do Trabalho,
tamento MUitar, afim de re

contrariando pronuDCiamen- gularisarem a situaçãO com

'.' .

to anterior do Departamento
o serviço militar, os reservis·

'. NâcionaI da Indústria e Co. tas abaixo:
'.,

mareio, autorizou a "Sabin José Pera, Antonio Cor·
St. Getmann Inter American deiTo, Manoel Costa Moura

COlporation", S/A Norte Ame Jr., Ervin Wehmeister, Anto·
ricana com se!ie em Wilmin- nio Mauriliú, Ervin Warth

tOD, .condado de New CasUe Otavio Cabral, Frederico Dun�
Estado de Delaware," a Jun. keJ Pedro Juvencio Furtado
cionar no Brasil. Essa em� Leopoldo. Bitner, Sebastíã�
presa pretende desenvolver Rossi, flelmurh Cheistn Fre
intensa aHyidade social

.

em deri.co Dolinge, HelCm� Pro-
nosso País. reta, Osvaldo Pergentino de

.
", ii I '**'� 1 �"F.

Souza, Olaviano João da Sil-
��. " ! .. �<. ""i". "é ' va, FranciscoNicolete, Ervin

Guerra Orahl� JOSd F'in81'de, Eugénio
de Ollveira. Adão Dias Ave-

Pelo general diretor de lino Silvino da Silva' Uão
Saúde, foi designiido o 1.0 Kesner, VergiHo Bes' José
tenente médico EmygdiiJ Batschner Jr., Manoel' Qoa
Montenegro p!3ra instrutor ventura, Isidoro GllHnski Jo-
do curSo de formação dos S.Êl �Chimitz., .Ren.ald.

o pra'oge,
I.. especiaHatas de Saúde da Frtndemundo MeUe,' A r tu l'

força Expedicionàl'ia, con- ;l1anoel Julio, Tumaz Crnat,
forme solicitou o diretor do Marcos. de Almeida, Frederl·
Centro de Instruções Espe� co Egeert;. Victor Krueger;
ciaHzada. Pela mesma auto- AtIredo Hucke. Pedro JOãO
ridade· roi (determinada 8. a· Reiter, Bruno Scnl'oeder Avi·
presentação urgenfe, ao C. I. lino Bento Conêa, NiH� Es

E., do referido oficial. visto tevão Cinoti, Joaquim Schaf.

·

. o inicio do curso estar pre· fer, Walmor Quermann Ram·
'.

visto para segunda-feira. low, Paulo Novoki, Antonio
Benio de Oliveira. Gladia Jo
se de Almeida, Rodolfo SUgo
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ger, Paulo Machado, Ricardo

,�----- scholemberg, OSwaldo Parei-
'
.. ' rll, Servia Manoel da 'Luz,

F.•.r..··.iU..·.or é Sa
..

b
..

or
�

Leopoldo Melchioreto, José
Inacio Bo:rg�s' João Quintlno

. DJsMantejuas afina flôr I ��I:���I �����d�:;��s SabeI e
.

,i.
Blumenau, 3.B 1944.

João da Malta Pereira Gomes
2' Tte. DeL do f?, R.

lHa! UI RI

o PROCEITO DODIA'
As bebidas alcoollcae não

mltlgam fi sêde e' intoxicam
o organismo, enfraquece�
às defesas naturais contr_'
gripe, defesas essas que
nenhum medicamento pode
substituir. Prefira sempre
âgua, leite e sucos de fruo
tas {tamarindo, laranja, li
mão, abacaxi} etc, SNES.

.--+-.-.-;-.••-.-.�.-.:��

Cron ice
Social

Aniversaries

'.-Y

Cõmpleta hoje 13 anos de ida'
de, o menino Irineu IJacobgen, fi.
lho do 81'. V':ict07' Jacobsen, Com

petente tipoqrafieta de nlJ8Sa8 ofi.
einas,
-Festeja hoje mais uma. data

naialicia a menina Alcina Veiga.
--:-Anioerearia se hc;je o iate

ressante casal Brica e Siea(Tid
Kieckbu8ch, filhos do 81'. E1;leslo
Kieckbusch; alto comerciante desta

praça.
-i-Feetejc« ontem maieuni ani

oersarto a exma. era. d, Luiza
Schneider, pl'O,qenito1'a do 1!08S0

auxiliar de maquina, Reinaldo,

Casamentos

foram intimados
a deixarem a

cidade
Madtrid, 28 (A. �P.) -'-' Despa-í

chos de Toquio jeproduzidos pe
la imprensa alemã: e irradiados
de Berlim, dizem .que todos os

alemães residentes em Yokoha ..

ma foram iutímídados.a deixar a'

a 't cidade, por serem .suas -resídeu

êÍltS�'lt das necessárias para .flns 'mi..
•

. I eo o! lítares; � j 1

® ..... .,�.iS+.'(Ii••••••••.-••�
ANUNCIEM NESTE DIARIO'

®�_.....,+-....._.....�. .,��..._••_...+G

Contraem núpcias hoje
Edith Meye1' e O SI',

Probst,

NascimentosT.rl.r:=���t;;;;'::�.,fi � l 5 Encontram se em festas 08 se-

I:.: v:�:��_=·p�:-a·�z�o··��a·��p�I·�e�.�.:·o·�so·:l;--Â·�L���U':�A"'N'�C'':;E�'::;! ;Z�:�;::�ar:?';�,cf:::':�;; ,:,DLiul;1�:A;�;:�r� F!:�
•
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$ ontem. Aducci, proveta adooqaâo na

�:� de 'rODOS. :�1 -Do er. Luiz 13l'agagnoll e eH,
Capital do Estado.

f I
posa, sra, d. Jesuina, com o nas' Falecimento$

f
••::: Pecam demonstração sem compromisso :::'I �;n�::��l�� mn pimpolho, ocorri- Faleceu ontem com a anança-

f > -

da id!irte de U4 anos, o sr, Rene
-----

.

.,;. rique Eckelbel'{J.

ft� Jfiô-O prn§do:l"mo R f;ll..sf1I\Q ti v��lza�;:!�o d'Acampora _

+-"-.-.-"-.-.E--.-:�-_';

�:. lU' . U Ui 'l;.... ue .i .Iiu" �.s Eslet'e em nO.<;5a cidade, fiscali �".'�-•••�••• ",....+-.'�.'+••-.�
1 zando as (annadas, o sn!'. Lu i:,; � 411

F Curitiba - B L UM E NAU � Joi�vme. �J Oswaldo d'.ilCampOra, [i'(I"j')na �'. ',.r

�; RUA 15 DE NOVEMBRO. 687 :� ceutico Fiscal elo DepaI'lamento +l ;
.: ,.

: de Saude do E"'ad.o. ..; !1
�����_"""",_.,._.,-,���w����!Jl- ."'!1

+-.-+_+-+-+-�--.-.-+--..-+-.-.-:-.. ® + .. .. .. 0 � �

Vão Baixar Os Preços Dos Remedios II ! I
A Nova -Portaria Do Coordenador I : �

* �
� �

o ministro João AliJerto, CO� vadas deverão ser obrigatoria' de uma e outra, conJ'untamenle .. ....:

ordenador da Mobilização Eco· mente afixados, em todo o pais é distribui Ias entre as firmas � �
nomica, assinou portaria apro" pelos comerciantes de produ' sob a sua jurisdicão. (I.} �
vand� novas fabelas de preÇos tos farmaceuficos, em lugar O ItDiario Orreial" do fRio : COMPANHIA INTERNA· �
apresentados pela Comissão E- bem vlsivel dos séus eslabele' de Janeiro, publicou o refirido CIONAL DE CAPI

•

xecutiva do Convenio farma- cimentos incumbindo aos sindi' ato, acompanhado da relação ::
I

. �
celltíco para as especialidades catas da indústria do comércio do. grupo de especialidades: TALIZAÇ8.0 �
farmaceuticas participantes do atacadista e do comercio vare- farmaceufictls ciJjos preços bai "í

grupo de preços reduzidos oro' jista de produtos farmaceuticos xam de 200/0, de acordo com i Amortização de i
ganizado pela Portaria n. 151, promover a ampla pubHcação o aludido Convenio. • F

. �

de 28 de outubro de 1943, na +-,-+_+_+_+._._+"=.,�._.x .,--.-,,-+-,,-.-+�•.- .•-.'i$] everelro <ti

forma do item l' do Convel1io
..
' f .,

Farmaceutico. D t
· di: No sorteio realizado em �

As tabelas de preços ora refe' ecre OS asslna os pe o ; 29 de Fevereiro de 1944 :,
ridas vigorarão, obrigatoriamente p

.. roram sorteadas as se- ii>!

sob'as penas legais, a partir. de residente 'da Republica i guintes combinações: �
23 do corrente, SUbstituindo .,..
inteiramente a lista de speciali' Rio, - O presidente da Ue- q presidente da Republica �,06V CVB KfP;
dades qlJe acompanhou a por· publica assinou Decreto' léi, in assInou Decreto'lei abrindo pe'

,..

taria n.O 161, cujas disposições cluindo no regime de adminis· lo Ministério da fazenda o crê-
.t< . �

çontinuam em vigor Quanto a tração, as firmas Compauhia dito especial de Cr$1.153.067,OO: WHX.SZN :
fodos os demais assuntos' 'nela Brasileira de Eletricidade "Sle- para pagamento de requisiçiio .. ::
regulados; mens Schuekel't S/A." e Socie- de matorial ao Banco Alemão :- pnl KRN

. :..
O texto da portaria no. 151 dade Comt!rci::!1 Nipo.Brasileira Transatlantico, Banco Germani· \ � u XOE:

e as iab�las de preços oraapro· Uda. ' co da America do Sul e Banco .. :

BAR1�io-:···R�TE·
�-:.-�-.-.-.=-.-.-:« �ra�ces._:.Ha�an2�._.·_._+ ! lo���O!i:��r:�n���1�: i

.

I

Trabalhar com o BANCO : dos são convidados a 1'e- �
mATA {)OR f\ E [l ADAfA5 pOPULaR E AGRICOLI DO Vil� : c,eber o reembolso garan· ;,

U. U f r\·
.

LE DE .n�6I1J, é fffGRANDfCER i ���hi�� séde da Com·
�

.

. BÂRAMORTI�!o.p�trl�@:m...

!ie
..BI::.m!na.�� i,' Agentes geraes: �

0 �'-'....
..,

.", v. v." \o!.F.>!,I ..... ++ ...... ++13.. '�

: Sociedade Comercial �

j Livonius Ltda. !
� Blumenau "

; Não esqueçam o pa-'�
: gamento das. mensaHda. �
: des! �m caso

.

de ínter..;
+, rupçao, rehabI1item im�:
:: mediatamen1e os seus.oi)
: titulos. E' sufficiente pa, :
.Jt: gal' UMA MENSALIDADE:
:. para revigorar o mesmo +:

I :: e ,e"i'itar a perda do di.:'
.. feIto sobro o sorteio e ::
.: salvar as SUtlS econo.';
+' m-

. *'

�
las. ."

......<t;••�••-.·+..-+'t'..-+..+H-+:

...""

A mais importante Companhia de Gapita1Ízacão da Amarica. do Sul
.

Amortizsç;ã@ do Mês de' Fevereiro de 1944
No sorteio de amortização re.alizado dia 29 de FevereirO de 194q Terça.f-ira

.

toram amortIzadas as seguintes combina;:ões:
I ç

I� TBN
.

- KOD - NCO - KJN - BAR
Todos'· 011 portadores. dos.titulas' em vigor. sopt;'dos COlll estas combinações

. P?del"C!.o rece.bel...nnedlaftUn:�f� o ca.,Ual garantido a _cnIe !êm direita
I

Sede Socud: B�O, DE JAN�mO - Escrlhmo dn Paraná: RUA BARAO DO RiO aRArmO, 39
Inspetores e Agentes em lodo I} Brasil CURT PHODS'i'

O· sabão

·E···.···.···················..
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CfA. WETIH iNDUSTRIAL fÔINVllH (Marca Registrada)
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